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               ČLÁNKY 

INTERNÁT 

 Aké boli začiatky v školskom 

internáte?  

,,Prvé dva týždne boli katastrofálne. 

Musela som si zvyknúť na internátny 

režim, na nových ľudí, na nové 

prostredie, na to, že nebývam v izbe 

sama, na inú mentalitu ľudí. Proste som 

cítila, že tu nepatrím a keby som mohla, 

tak by som išla v momente domov." 

 
Aký je režim dňa v tvrdošínskom 

internáte? 

,,O 6:30 je budíček. Kto chodí na 

raňajky musí ísť o 7:00. Do 8:00 

musíme odísť z internátu a ísť do školy. 

Potom od 16:00 do 18:00 je povinné 

učenie, to znamená, že každý, aj ten, kto 

sa nepotrebuje učiť, musí byť v izbe a 

nevyrušovať ostatných." 

Myslíš si, že dáva internát ľuďom 

niečo do života? 

,,Som presvedčená, že áno. V prvom 

rade je to samostatnosť, zodpovednosť a 

schopnosť postarať sa sám o seba, 

keďže je tu človek na to odkázaný. 

Človek získa veľa kamarátov, a rok čo 

rok pribúdajú ďalší." 

Páči sa ti strava v internáte? 

,,Je tu iná strava, než máme doma, ale 

je celkom chutná. Stravu máme 3-krát 

za deň.“ 

Čo sa týka kolektívu v škole, je 

veľký rozdiel medzi tými, čo bývajú 

v internáte a tými, čo dochádzajú z 

domu? 

,,Ja som postrehla len jeden rozdiel. 

Spočíva v tom, že študenti, ktorí 

dochádzajú a sú doma každý deň, sa 

tešia na piatok len preto, že nasleduje 

víkend a nemusia ísť do školy. Naopak, 

študenti, ktorí bývajú v internáte, sa 

tešia na piatok hlavne kvôli tomu, že 

budú konečne doma so svojou rodinou, 

kamarátmi... Takisto, keď sa 

organizuje nejaký výlet alebo akcia, 

ktorá vychádza na piatok, študenti, 

ktorí bývajú doma, nechápu, že 

internátisti pôjdu mnohokrát radšej 

domov ako na výlet, z ktorého sa vrátia 

domov neskoro." 

Čo ti na internáte vadí? 

,,Nie je tu veľa vecí, ktoré mi vadia. 

Vadí mi naša vychovávateľka.  

Je strašne prísna a nedovolí nám nič 

robiť.“ 

Odporúčala by si študentom bývať  

v internáte? 

,,Áno, odporúčam študentom bývať v 

internáte. Stretnú tu nových kamarátov 

a  naučia sa tu mnoho vecí.“ 

Na otázky odpovedala žiačka 2. D 

triedy Zdenka Mendelová. 

   Jana Lipták, Zdenka Mendelová, 2.D 
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NOČNÁ MORA BILINGVY 

 Mnoho ľudí v našej škole tvrdí, že pán profesor Tokár je „strašidelný“. Jeho stále vážny 

pohľad pozná snáď každý. Avšak, tento pohľad je pre neho typický, dokonca aj keď si 

robí srandu, tvári sa vážne. Jeho vážnosť nemôže predsa znamenať, že je strašidelný, snaží 

sa vám len naznačiť, že je to ten najvtipnejší človek na svete.  

Čo sa týka hodín s ním, väčšina si myslí, že je to za trest. Neustále nás len skúša, je prísny, 

nepríjemný cez hodiny, nemáme čas sa ani nadýchnuť. Čo sa týka úloh, na každý deň ich 

dáva toľko, že nemáme čas na nič iné, len sa učiť španielčinu. Písomky, to je živelná 

pohroma, sú dlhé, ťažké a časovo ich nemáte šancu stihnúť.  

Bohužiaľ, aj v tomto sa mýlia, hodiny s ním sú zaujímavé a vtipné. Každá hodina začína 

opakovaním jeho vetičiek, síce vám to začne po čase liezť na nervy, ale dá vám to veľa, 

keď si každý deň zopakujete, čo ste robili na minulej hodine.  

 Ďalšiu časť hodiny venujeme preberaniu 

novej témy, alebo si robíme nejaké cvičenia.  

Na hodinách s ním sa hlavne nasmejeme. 

Buď sa smejeme na tom, ako nám niečo 

vysvetľuje (jeho vysvetľovanie fakt stojí za 

to), alebo akí sme strašne sprostí, keď sa nás 

niečo pýta a my mu nevieme odpovedať, 

pritom je to úplne primitívna otázka.  

Spýtate sa ho na jedno slovíčko a dozviete sa 

ďalších dvadsať, pretože vám vysvetlí jeho 

pôvod, s čím si ho máte prepojiť, s čím si ho 

pliesť nemáte.  

Pri španielčine doma sedíme úplne minimum, 

pretože si pamätáme veľa vecí z hodín.  

A čo sa týka písomiek, tak tie nie sú vôbec 

náročné. Vetičky na preklad a neskôr písomka 

zo slovíčok, myslím si, že to sa dá zvládnuť 

bez menších problémov.  

 

Hmm... 

Erika Tereštíková, Eugénia Stasová, 2.D 

  ČLÁNKY 

Aký je podľa vás pán 

profesor Tokár? 

Ilustrácia: Michaela Vaseková, 2.D 
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               ČLÁNKY 

LYŽIARSKY VÝCVIK 

 
Začíname... 
Nedeľné popoludnie, pre mnohých ako každé iné. No pre študentov 1.C, 2.D a 1.E je to 

deň, kedy začína zimné dobrodružstvo. Posledné pusy a objatia od rodičov a dvere 

autobusu sa zatvárajú. Cesta je dlhá a pomerne neúnavná. Aj napriek zasneženej 

a kľukatej ceste či takmer zjedených zásob rezňov, ktoré nám mali vydržať aspoň dva 

dni, z nás neopadáva nadšenie, ktoré v nás vzbudzuje pomyslenie na to, že strávime päť 

dní so svojimi priateľmi.  

Konečne dorazíme pred hotel a vybalíme všetky veci. Dostaneme kľúče od prázdnych 

izieb a pomaly sa zabývame. Večer nás vedúci kurzu informujú o priebehu lyžiarskeho. 

Nastolili nám program, počas ktorého sme sa nemali kedy nudiť, ale aj tak sa väčšina 

študentov tešila hlavne na chutnú večeru. Prichádza noc a nekompromisní profesori 

kontrolujú študentské izby. 

 

 

 

 

 
Ťažké rána... 

Každé ráno nás v jedálni čakajú výborné 

raňajky v podobe švédskych stolov.  Máme 

na výber sladké či slané, teplé aj studené. 

Doobedňajšie lyžovanie nie je pre každého 

prechádzkou ružovou záhradou. Hlavne 

vo štvrtok a piatok, keď sa u väčšiny 

začínajúcich snowboardistov a lyžiarov 

prejavujú následky častého padania. Pre 

tých zdatnejších sú to rána plné spoznávania 

krás Nízkych Tatier a lyžiarskeho strediska 
Jasná. Množstvo z nás sa dostane aj na 

Chopok či južnú stranu tohto kopca. 

Nádherné počasie 

Počas celého lyžiarskeho výcviku nás sprevádza krásne slnečné počasie s výnimkou 

štvrtka, kedy nám príroda uštedrí nádielku snehu či dažďa. 
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Nevydarená Tatralandia... 

Plánovaný výlet do Tatralandie nám 

nevyšiel. Napriek tomu naši skvelí 

profesori vymysleli náhradný program. 

Takmer celé stredajšie poobedie sme 

strávili v prírode. Či už na Chopku 

alebo pri blízkom plese. Vo štvrtok nás 

čaká test. Keďže nezabúdame na to, že 

sme 24 hodín v škole, aj keď sa to 

mnohým z nás nepáči.  Napriek tomu 

test zvládneme všetci dobre. 

 
Bolestné lúčenie... 

Posledný deň sa s Jasnou lúčime poslednými jazdami po výborne upravených svahoch. 

Vyprevádza nás krásnym slnečným počasím. 

 
Oľga Brenkusová, Ivana Vavreková, 2.D 

BILINGVÁLNA SEKCIA 

 Ako všetci dobre viete, bilingválna sekcia sídli na treťom poschodí v novej budove. 

Nachádza sa tu kabinet profesorov, takisto aj kabinet lektorov. Nájdete tu tiež 

Bilblioteku – knižnicu. Výučba predmetov stanovených učebným plánom prebieha 

v španielskom jazyku, ktorý nie je cieľom, ale prostriedkom. Päťročný bilingválny 

program má dvojaký cieľ: (1) zabezpečiť výučbu integrujúcu jazyk a obsah kladením 

rovnakej dôležitosti na oboje, „používanie cudzieho jazyka na učenie sa a učenie sa 

používať cudzí jazyk“,  (2) úspešné zvládnutie maturitného štandardu. 

A aké sú začiatky? Dvadsať hodín španielčiny týždenne, počas ktorých sa študenti 

naučia plynule komunikovať v španielskom jazyku. Na tých, ktorí sa s tým popasovali 

a rozhodli sa aj naďalej študovať tento exotický jazyk, v druhom ročníku čakajú 

prírodné vedy po španielsky (matematika, fyzika, chémia, biológia), ktoré vyučujú 

naši lektori a striedajú sa aj s hodinami vyučujúcimi po slovensky. 

     ČLÁNKY 
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                                                                                               ČLÁNKY 

V treťom ročníku sa k tomu pridá aj geografia. V predposlednom ročníku sa žiaci 

pripravujú na maturitu zo slovenčiny. Ďalej majú študenti možnosť vybrať si semináre. 

V piatom ročníku žiaci maturujú. Je povinná zo španielskeho jazyka a literatúry a dejín 

Španielska spolu s ďalšími dvoma predmetmi, ktoré sú voliteľné.  

Ale nie je to len drina a učenie. Žiakom sa dopraje aj zábava vo forme Dní španielskej 

kultúry, tzv. španielskych dní, ktoré sa každoročne konajú v marci a slúžia na spestrenie 

a odreagovanie sa od každodennej rutiny. Môžete tu zakúsiť pravú španielsku kultúru, 

jedlá a pobaviť sa na scénkach, ktoré pripravili samotní študenti. 

Tento rok sa taktiež organizuje výmenný pobyt do Málagy, a tú česť bude mať 2.D 

trieda. Taktiež niektorí žiaci z 1.D a 3.D triedy. 

Nebudeme vás presviedčať, že je to ľahké, pretože nie je. Ale život je o výzvach, nie? 

Tak prečo jednu neprijať a nedokázať všetkým, že máte na niečo viac? So 

španielčinou sa predsa dorozumiete v Španielsku, takmer v celej Južnej Amerike a na 

ostrovoch okolo. Už len tá predstava domu na pláži, mora a jasného slnka stojí za 

všetky tie prebdené noci, no nie? 
Monika Zelinová, Natália Tordová, 2.D 

INTERVIEW SO ŠPANIELSKYMI 

LEKTORMI 

 Bolo ťažké nechať všetko a odísť na Slovensko? 

  

Mónica: Nie, nie veľmi, ale teraz ma táto otázka zaskočila. 

Luisa: Hmm... Áno, bolo ťažké nechať rodinu, priateľov a odísť na miesto, kde 

nepoznáte nikoho, ani jazyk ani zvyky, proste nič.  

Julio: Pre mňa nie. 

Miguel: Vždy je to ťažké, ale ja som žil v rôznych štátoch, napríklad vo Francúzsku, 

arabských krajinách či v Maďarsku. Ale vždy chýba rodina a jazyk je komplikovaný, 

hlavne slovenčina. 
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Páči sa ti Slovensko?  

Mónica: Áno. 

Luisa: Áno, veľmi sa mi páči príroda 

a pokojný život. 

Julio: Zbožňujem Slovensko! 

Miguel: Áno, samozrejme. 

 

Čo najviac na Slovensku zbožňuješ?  

Mónica: Prírodu. 

Luisa: Mojich študentov  a hory. 

Julio: Moju prácu, prírodu a celkovo aj 

ľudí, ktorí tu žijú. 

Miguel: Rozhodne prírodu, ale aj krajina 

je veľmi pekná a zaujímavá. 

 Čo ťa prekvapilo na Slovensku?  

Mónica: Čistá príroda. 

Luisa: To, že Slovensko je omnoho menšie, než som čakala.  

Julio: Zima. Na Slovensku je oveľa chladnejšie než v Španielsku. Aj som to čakal, ale 

nie až takto. Samozrejme, aj jazyk, ktorý je v celku komplikovaný a moji študenti . 

Miguel: Čo ma najviac prekvapilo? uff... v celku vidím, že ľudia na Slovensku sú viac 

konzervatívnejší, ale čo ma asi najviac prekvapilo, je príroda a zvieratá žijúce na 

Slovensku. Napríklad v Španielsku neuvidíš, ako ti pred očami prebehne cez cestu 

líška. 

 Chutí ti slovenská kuchyňa?  

Mónica: Viac menej  áno. 

Luisa: Áno, hlavne halušky, guľáš, syry 

a milujem vaše korbáčiky. 

Julio: Áno, halušky, kapustnica, ale 

španielsku kuchyňu mám radšej.  

Miguel: Zo slovenskej kuchyne mám 

rád len málo vecí. Chutia mi halušky, 

samozrejme korbáče a pirohy, aj keď si 

myslím, že to viac zapadá do poľskej 

kuchyne, ale chutia mi. 

 

Ak by sa ti opäť naskytla tá istá ponuka, 

prijal/a by si ju?  

Mónica: Áno. 

Luisa: (úsmev) Myslím, že áno. 

Julio: Musím porozmýšľať  ... ale áno, 

prijal by som ju, pretože som tu spokojný 

a páči sa mi tunajší  život. 

Miguel: Samozrejme že áno! 

 Monika Zelinová, Natália Tordová, 2.D 

     ČLÁNKY 
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OSUD RODINY EBERSTARK Z TRSTENEJ 

 Zabudnuté príbehy zapadajú prachom. Dnes už takmer nikoho nezaujímajú. Ale 

nie všetky! Niektoré si zaslúžia viac než len trochu pozornosti. Jedným z nich je 

aj príbeh židovskej rodiny EBERSTARK, ktorá pred rokmi žila v Trstenej. 

 

Tento dramatický a neveselý životný príbeh sa začal 

pred vypuknutím druhej svetovej vojny v starom, 

opustenom dome oproti pošte, len kúsok od nášho 

gymnázia. Manželia Šalamún a Sidónia pristúpili 

k nepochybne najťažšiemu životnému rozhodnutiu: 

poslať svoje tri dcéry – Alicu, Jozefínu a Elu – do 

Anglicka, čím ich zachránili pred holokaustom. 

Všetko sa to udialo vďaka Nickolasovi Wintonovi, 

mladému burzovému maklérovi, ktorý zanechal svoju 

kariéru, aby organizoval Kindertrasnport, čiže 

adopciu československých židovských detí do 

anglických kresťanských rodín.  

 
Nás, študentov bilingválnej sekcie Gymnázia Martina Hattalu, sa ich príbeh hlboko 

dotkol. Inšpirovaní filmom o Wintonovi: Nickyho rodina, sme sa odhodlali zistiť        

viac a pod vedením pána profesora Krajčiho sme sa zapojili do projektu „Deti, ktoré 

prežili holokaust“. V rámci neho sme ešte v minulom školskom roku vytvorili krátky 

filmový dokument približujúci osud tejto rodiny, ktorý si môžete pozrieť v internetovej    

databáze Youtube pod názvom Osud rodiny Eberstark z Trstenej na: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFxxAecYWhw. Výsledky nášho projektu 

môžete vidieť aj vo vestibule školy  na nástenke.  

 
Nedávno sme boli za našu snahu štedro odmenení, keď 

v období vianočných prázdnin do Trstenej zavítala Cathy 

Appleton so svojou rodinou z Austrálie. Pýtate sa, prečo by sa 

niekto z Austrálie „terigal“ na vianočné sviatky do malého 

mestečka na severe Slovenska? Tu je odpoveď: 

 

Cathy Appleton je dcéra Ely,  

najmladšej spomedzi sestier Eberstarkových,  

ktorá už, bohužiaľ, nie je medzi nami. 

                                                                                               ČLÁNKY 
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Našu vzácnu návštevu sme pozvali do školy a prezentovali sme im náš projekt. Slzy 

dojatia a vďačnosti v ich tvárach mám ešte stále pred očami. Bol to jeden 

z najemotívnejších zážitkov môjho života. Bola som smutná a zároveň šťastná. V ten 

večer som si uvedomila, že niečo, čo som dlho považovala za bezvýznamné, má pre 

niekoho cenu zlata. Do toho okamihu som náš projekt brala značne neutrálne. Jasné, 

smutný príbeh ma neraz rozľútostil a musela som potláčať slzy, ale v podstate šlo stále 

len o moju zvedavosť a praktické využitie voľného času, ale odrazu som si uvedomila 

hlbší význam ukrytý za niekoľkými prachom zapadnutými informáciami.  
 

 
Appletonovci navštívili našu školu, vystúpili na kostolnú vežu, odkiaľ sa 

kochali nádherným výhľadom, ale najsilnejší a pravdepodobne 

najsmutnejší zážitok im poskytol židovský cintorín. 
 

 Cathy sa nám zverila, že návštevy Trstenej, rodného mesta svojej mamy, sa veľmi 

obávala a v minulosti sa jej už dvakrát vyhla. Dnes ale nič neľutuje. Spolu so svojou 

rodinou tu strávila, podľa jej slov, magické chvíle. A ja s ňou. Na túto životnú 

skúsenosť nikdy nezabudnem.  

 Júlia Florková, 5.D 

AKO SA UČIŤ? 

 
My, študenti,  sme neustále konfrontovaní vetami: „Musíš sa viac učiť! Uč sa! Pozri 

sa na tie známky, vôbec sa neučíš!“ No málokedy si niekto všimne našu snahu            

za  tými zlými známkami (nie vždy je to o lenivosti ). Preto som sa rozhodla zozbierať 

niekoľko rád, ako sa učiť čo najlepšie.  

 Uč sa priebežne! 

Aj keď to znie ako otrepaná fráza, žiaľ, vyhnúť sa jej nemôžeme. Nenechávaj si všetko       

na poslednú chvíľu, lebo ako rýchlo sa to naučíš, tak rýchlo aj zabudneš. Potom sa už            

pri tabuli ťažko budeš vyhovárať na „okno“, ktoré si dostal. 

Opakovanie je matka múdrosti! 

Príslovie, ktoré skutočne neklame. Opakuj, opakuj a opakuj! Opakuj často 

a v nepravidelných intervaloch. Informácie sa ti uložia do dlhodobej pamäte, a potom máš 

istotu, že sa vynoria práve vtedy, keď ich budeš potrebovať. Po čase zistíš, že ich budeš 

vedieť automaticky, tak ako vieš, že slnko je žlté a nebo modré.  

 

 

Martina Murínová, 2.D 

     ČLÁNKY 
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(NE)VEDOMOSTI ŠTUDENTOV GMH 

 Čo vieme o Slovensku? 

 
V triedach Sekunda, 1.A, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, Septima a 4.A sme rozdali vybraným 

žiakom dotazník o Slovensku. Cieľom dotazníka bolo zistiť, aké vedomosti majú naši 

žiaci o Slovensku, či už išlo o dejiny, nárečia, politiku, osobnosti, geografiu alebo 

kultúru. Na naše otázky odpovedalo 110 žiakov.  

 

 

0%
50%

100%

Úspešnosť: 

 

Štvrtáci:  91% 

Septima:  60% 

Prváci:  53,7% 

Druháci:  51% 

Sekunda:  50% 

 

Naše zhodnotenie: 

Nepáčil sa nám prístup žiakov, hlavne v prváckych triedach. Nebrali to ani trochu 

vážne, česť výnimkám. Nabudúce, ak niečo nebudete vedieť, je lepšie vynechať otázku 

alebo napísať „neviem“, ale určite nepísať rôzne, podľa vás vtipné, odpovede. Nie 

všetky rozdané dotazníky sa nám vrátili späť. Ocenili by sme, keby študenti pristupovali 

zodpovednejšie k aktivitám iných.  

 
 

Plné znenie dotazníka: 
1. Dejiny: a) Kedy začala a skončila 1. svetová vojna? 

                      b) Kto tvoril Trojspolok? 

2. Nárečové slová:  a) Čo sú to „špiky“? 

                            b) Čo je to „duchna“? 

3. Politika: a) Ktorý minister chcel zrovnať Budapešť so zemou? (presnejšie tankami) 

                      b) Komu povedal J. Slota túto vetu: „Ty si jeden diablov syn.“? 

4. Osobnosti: a) Ktoré 2 základné verzie spisovnej slovenčiny dokázal M. Hattala zjednotiť? 

                    b) Na akom mieste vybudovali mohylu po páde lietadla M. R. Štefánika? 

5. Geografia: a) Aký je najzápadnejší bod Slovenska? 

                      b) Kde sa nachádza sútok rieky Bodrog? 

6. Kultúra:    a) Aký je najzachovanejší a najucelenejší súbor pôvodných drevených zrubových   

                      ľudových stavieb? 

                  b) Ktoré kultúrne pamiatky patria do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva?  

                      (uveď minimálne 2) 

 

Percentuálna 

úspešnosť: 57%. 

 

S odpoveďami sa žiaci 

celkom dobre potrápili. 

Najhoršia známka za celú 

triedu bola 3 (dobrý).  
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Kľúč správnych odpovedí:  

1a) 1914-1918; 1b) Rakúsko-Uhorsko+Nemecko+Taliansko; 2a) sople/kosti;2b) perina; 3a) J. Slota; 

3b) Mikloškovi; 4a) štúrovčinu a bernolákovčinu; 4b) Brezová pod Bradlom/Ivanka pri Dunaji; 5a) 

Záhorská Ves; 5b) na východe; 6a) Vlkolínec; 6b)Vlkolínec, drevený kostol v Tvrdošíne, Spišský 

hrad... 

 
Andrea Pišútová, Kvarta 

Ako Slovák pozná Slovensko? 
 Keďže sme na hodine slohu preberali odborný štýl, našou úlohou bolo vytvoriť 

dotazník. Jeho cieľom bolo zistiť, ako študenti Gymnázia M. Hattalu poznajú 

Slovensko. Odpovedalo nám 96 študentov a z toho bolo 61% správnych odpovedí.   
 

 

 

0%

50%

100%Úspešnosť: 

 

Štvrtáci:                    77% 

Tretiaci:                    67% 

Sekunda+Tercia:      62% 

Druháci:                    62% 

Prváci:                       36% 

 

 

 Naše zhodnotenie: 
Chceli by sme sa poďakovať všetkým študentom, ktorí na tento dotazník odpovedali, ale 

zároveň sme sklamaní z tých, ktorí si z toho urobili srandu, alebo neodpovedali vôbec. 

Plné znenie dotazníka:  
1. Kde sídli divadlo Andreja Bagara? 

2. Kto napísal prvú slovenskú národnú operu Krútňava? 

3. Napíš aspoň troch najznámejších predstaviteľov štúrovskej generácie. 

4. Kedy vznikla Matica slovenská? 

5. Napíš aspoň jednu rieku, ktorá ústí do Baltského mora. 

6. Napíš najnižšie položené miesto na Slovensku a aj jeho nadmorskú výšku. 

7. Vysvetli význam slova bigľajs. 

8. Vysvetli význam slova šmalec. 

9. Koľko poslancov je v slovenskom parlamente? 

10. Ako sa volal prvý prezident  Slovenskej republiky? 

11. Kto bol Gustáv Husák? 

12. Kto je Pavol Paška? 

 
Kľúč právnych odpovedí: 
1, Nitra; 2, Eugen Suchoň; 3, J. Kráľ, A. Sládkovič, S. Chalupka, J. Botto, Ľ. Štúr...; 4, 1863;              

5, Dunajec; 6, Patince 109m.n.m; 7, žehlička; 8, masť; 9, 150; 10, Michal Kováč; 11, prezident 

Československa; 12, bývalý predseda NRSR  
Soňa Domoráková, Kvarta 

 

     ČLÁNKY 
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ŠKOLSKÝ PLES 

 Vo  štvrtok 12. februára 2015 sa v našej škole konal 4.ročník študentského plesu. 

Tento ples organizovali študenti školskej rady, ktorí sa tiež postarali o výbornú 

atmosféru na plese. 

Ples sa začal úvodnými slovami, v ktorom moderátorka vyzvala študentov,               

aby pozvali profesorov na parket. Študenti však využili aj ďalšie kolá na tancovanie 

so svojimi vyučujúcimi. Organizátori taktiež pripravili program, v ktorom nám naši 

maturanti zaspievali pieseň o Slovensku a neskôr nasledovala bohatá tombola. 

Súťažných lístkov bolo dosť pre každého, ale nie každý mal šťastie vyhrať. Ceny 

v tombole boli rôzneho druhu, ale hlavnou cenou boli repráky a kávovar. Medzi 

tanečnými kolami sa študenti mohli občerstviť jedlom zo stolov. Ak niekomu bolo 

málo, mohol si niečo zakúpiť v bufete. Tiež bolo postarané o fotografa, ktorý fotil         

na parkete, ale aj mimo neho. Zábava sa chýlila ku koncu, DJ zahral poslednú 

pesničku, poďakoval sa tanečníkom a všetci sme si urobili spoločnú „selfie“.    

 
Postrehy študentov: 

„Ples bol veľmi super, zabavili sme sa 

a spoznali nových ľudí. Určite pôjdem aj 

budúci rok.“ 

„Celkovo som spokojná, ale podľa môjho 

názoru výber hudby bol o ničom a uvítala by 

som tiež pestrejší program.“ 

„Bavili sme sa, ale očakávala som lepší 

program.“ 

„Dobre som sa zabavil a organizátorom 

odkazujem, že sa im vydaril.“ 

 Oľga Brenkusová, 2.D 
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     ČLÁNKY 

AKCIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

 
Vieš, že na škole existuje žiacka školská rada? 

 Žiacka školská rada je zložená zo študentov gymnázia, ktorí sa rozhodli za svoju 

školu, triedu, prispievať svojimi nápadmi do vytvárania nezabudnuteľných akcií v 

našej škole. Vieme, že tento rok je už 6. rokom aktívneho fungovania žiackej školskej 

rady, v ktorom sa žiaci v rade snažia spríjemniť pobyt študentom na GMH v Trstenej. 

 
Akcie prebiehajúce v šk. roku 2014/15 

 Deň pozdravov (21.11.2014) 

 Tepláková párty (26.11.2014) 

 Mikulášsky koberec prianí (5.12.2014) 

 4. študentský ples (12.2.2015) 

 

Plánované akcie v šk. roku 2014/15 
 

 Zrekonštruovanie študentskej miestnosti 

 Obnova miestnosti žiackej školskej rady 

 Retro párty na 145. výročie gymnázia 

(15.4.2015) 

 Freeday (jún 2015) 

 Deň recyklácie (máj-jún 2015) 

 

Romana Pallová, 3.C 

GMH OČAMI (MOŽNO) NAŠICH 

BUDÚCICH ŽIAKOV 
Dňa 29. januára 2015 GMH organizovalo Deň otvorených dverí. Záujemcovia o 

štúdium v našej škole si mohli prezrieť odborné učebne, knižnice, prezrieť učebný 

plán, ktorý je pripravený pre budúci školský rok, či prelistovať učebnice, z ktorých sa 

budú učiť, ak sa stanú žiakmi nášho gymnázia. V tento deň sa chodby i učebne školy 

zaplnili žiakmi zo základných škôl z blízkeho i širokého okolia.  
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Niektorých sme pri odchode zastavili a opýtali sa ich na dojmy z krátkeho pobytu 

v našej alma mater . 

1. Prečo si sa rozhodol prísť na DOD práve k nám? 

2. Odkiaľ si sa o našej škole dozvedel? 

3. Čo sa ti (ne)páčilo? 

4. Kam chceš ísť študovať na VŠ? 

Patrícia, ZŠ Habovka 

1. Aby som zistila, v čom vyniká medzi 

ostatnými školami. Chodia tu moje 2 

sestry,  veľmi si to tu chvália, tak som sa 

chcela presvedčiť, či to tu naozaj tak je. 

2. Od sestier, učiteľov... 

3. Všetko (smiech), veľká škola, prístup 

profesorov. 

4. Neviem... 

 

Adrián, ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín 

1. Počul som o nej dobré chýry. Chcel som 

vidieť, ako to tu vyzerá. 

2. Od žiakov, ktorí tu chodili a od učiteľov, 

ktorí tu učia. 

3. Vybavenie chémie a biológie. 

4. Na VŠ veterinárnu do Brna. 

 

Michaela, ZŠ Habovka 

1. Táto škola ma veľmi oslovila, vždy som 

tu chcela veľmi ísť. Chcela som sa tu 

poprechádzať a uvidieť, čo tu je. Chcem 

ísť na vysokú školu, tak si myslím, že 

toto gymnázium je pre mňa najlepšou 

voľbou. 

2. Od učiteliek. 

3. Je tu veľa ľudí, ale zdá sa mi, že tí 

učitelia sú veľmi dobrí a veľmi dobre 

učia, dúfam. 

4. Medzinárodné vzťahy a obchodné vedy 

alebo humanitné vedy. 

 

 

Filip, ZŠ Liesek 

1. Prišiel som sa pozrieť na školu, keďže si 

vyberám... Chodili tu moji súrodenci. 

3. Tie triedy a celkovo areál školy. 

4. Na vysokú školu, ale ešte neviem kam.  

 

Barbora, ZŠ Liesek 
1. Jednoznačne ma zaujímalo, ako to tu 

vyzerá, ako prebieha vyučovanie. 

Chcela som sa popýtať žiakov, či sú 

spokojní s učiteľmi, priestormi... 

2. Je tu veľa žiakov od nás, tak od nich. 

3. Pekní chlapci (smiech), priestory, 

učitelia, to, ako to tu vyzerá. 

4.  Určite pôjdem na vysokú, ale ešte 

neviem, na čo sa chcem zamerať. 

 

Laura, ZŠ Liesek 

1. Chcela som vedieť, ako to tu vyzerá, akí 

sú učitelia, či žiaci neľutujú, že tu prišli. 

Chcela som využiť príležitosť pozrieť 

sa, ako to tu vyzerá. 

2. Chodila tu moja sestra a od nej viem 

veľa. 

3. Učitelia, to, ako prebieha vyučovanie. 

4. Na vysokú školu, ale neviem kam. 

 

Matúš, ZŠ Bobrov 

1. Mám tu sestru, tak som sa chcel pozrieť. 

2. Od sestry. 

3. Španielčina a informatika. 

4. Chcem študovať informatiku.            
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 Soňa, ZŠ Habovka 

1. Chcela som sa pozrieť, či ma to tu 

zaujme 

2. Od kamarátok. 

3. Všetko. 

4. Ešte rozmýšľam.  

 

Nina, ZŠ Hladovka 

1. Pretože sa mi tu páči a chcela by som 

sa tu v budúcnosti vzdelávať. Chodia 

tu moje kamarátky a vravia, že to je 

celkom v pohode škola. 

2. Z internetu a prostredníctvom pani 

učiteliek. 

3. Upútala ma biológia, sú tam 

zaujímavé ukážky, predmety. 

4. Áno, chcela by som ísť na právo. 

 

Stanislava, ZŠ POH Trstená 

1. Pretože ešte nie som rozhodnutá, kde 

pôjdem po strednej a gymnázium 

považujem za najlepšiu možnosť.  

2. Zatiaľ nemám veľa informácií, 

a preto som sa prišla dozvedieť niečo 

viac. 

3. To, že je škola taká veľká. 

4. Študovať právo. 

 

Pár strávených, veríme, že skvelých minút v našej škole zanechalo u mnohých detí zo 

základných škôl príjemný dojem, čomu nasvedčujú aj vyššie spomínané odpovede. 

Zaujmeme prostredím, vybavením, atmosférou, zvučnými menami našich pedagógov, 

ako aj úrovňou ponúkaného vzdelania.  

Z ponúknutých odpovedí, ale i tých neuverejnených, sa ukazuje, že dnešná mládež, 

ktorá má záujem o vysokoškolské štúdium, sa neustále pohráva s myšlienkou voľby 

štúdia na gymnáziu.  

Dúfajme, že sa pohráva taktiež s myšlienkou,  

že tým gymnáziom by malo byť práve to  

NAŠE. 

 

Zuzana, ZŠ Janka Matušku  Dolný 

Kubín 
1. Láka ma španielsky jazyk. 

2. Z internetu. 

3. Všetko malo isté svoje čaro. 

 

Anabela, ZŠ POH Trstená 

1. Pretože z gymnázia mám možnosť ísť 

na rôzne vysoké školy. 

2. Kamaráti a známi. Toto gymnázium 

poznám, keďže som z Trstenej. 

3. Informatika, ktorá sa tu učí na 

vysokej úrovni. 

4. Informatiku. 

 

Simona, ZŠ Janka Matušku  Dolný 

Kubín  

1. Chcela som vidieť, ako to tu 

prebieha, a keď, tak potom by som 

prišla na skúšky. 

2. Hlavne od spolužiačok.  

3. Učebne sú super, napríklad fyzika sa 

mi riadne páčila alebo počítačové 

učebne. 

 

 

Monika Ficeková, Eva Paldiová a Mgr. Janka Ťapáková 
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Marika KRISTOFČÁKOVÁ (tercia) 

CESTA  STRATENÉHO  ANJELA  

 

Ďalekými hviezdami nechaj sa viesť 

Možno stretneš pár priateľov 

S ktorými prejdeš svet. 

Šťastie ktoré nájdeš 

Pretrvá v tebe až do dnes 

Len pozor daj či nezakopneš 

Využi šancu kým využiť ju smieš. 

Chvíľa smútku prišla práve 

No ty kráčaš ďalej 

Prehliadol si ľudskú bytosť 

Tvoj anjel kričí už dosť už dosť 

Nosíš čierne okuliare 

Vo vrecku aj štyri zbrane 

Cigareta v ústach dymí 

A aspirín v poháre šumí 

Zabil si to krásne svetlo 

Čo v tvojom srdci dlho kvitlo 

Veríš v to čo je napísané 

Ale túžiš po tom čo je hľadané 

Pomoc vidíš v tmavom svete 

A neveríš v to čo vieme 

Láska chýba život plynie 

No ja ti vravím prestaň a NIE 

Otvor si už trochu oči 

A pozri ako tvoje srdce búši 

Telo kričí SOS 

Moja ponuka je množstvo ciest 

Nenič to čo bolo darované 

Aj tvoj plameň vie 

Že to nie je zdravé 

Zamiluj si hudbu lásky 

Príroda ti odstráni vrásky 

Neváhaj a zober záchranný put 

A drž toho lana jak dravý sup 

Dostaneš sa do skvelého raja 

Tá vôňa nepoznaného kraja 

Pohoda a večný mier 

Vyplní ti spleť vlastných dier 

Až vtedy spoznáš pravé nebo 

A budú tam aj ľudia s tebou 

Vykroč konečne pravou  nohou 

A to prežiješ jedine so mnou. 

Tvoj anjel sa pred tebou navždy skláňa 

A na cestu ti vrúcne máva. 

Viktória RAGALOVÁ (1.E) 

MÁ TO ZMYSEL 

 

Škovránok sadol si na konárik, 

Ja tiež túžim sa skryť do tých stromov. 

Teším sa keď už začujem z chodby krik 

A konečne sa poberiem domov. 

 

Preč len preč chcem odísť 

A odletieť ďaleko. 

Bez školy predsa sa dá ľahko obísť, 

Veď budúcnosť je ešte priďaleko. 

 

Prečo ten škovránok si tak voľne lieta 

A ja tu zavretá byť musím ? 

Vážne je to príkaz tohto sveta 

Kým sa tu úplne nezadusím? 

 

No ak to vážne má mať zmysel 

Využijem preto svoj čas, 

Aby sa za mňa otec hanbiť nemusel, 

Keď jediný má zamestná elektropriemysel. 

 

Skúsim prečítať všetky knihy, 

Či naozaj nesú v sebe múdrosť, 

Nech mi spríjemnia okamihy 

A ukážu sveta pestrosť. 

 

Aj keď ti škola nedá všetko, 

V prvom rade musíš chcieť TY! 

Vzdelanie neprichádza hneď zakrátko, 

Ide o ťažký kus cesty. 

 

Pozriem do okna a škovránka  

vietor zas preč odveje, 

Načo tu potom bol?  

Prišiel s jedinou zámienkou? 

Ukázať mi, že v škole až tak zle nie je? 

A ja odchádzam s úplne inou myšlienkou. 

 

 

 

VLASTNÁ TVORBA 
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ŠPANIELSKE DIVADLO 

 Ako je už každoročne zvykom, aj tento rok sme sa my, žiaci 2. ročníka bilingválnej 

sekcie, zúčastnili na VI. divadelnom festivale bilingválnych sekcií na Slovensku 

v španielčine v Košiciach (10. - 11.2.2015). 

V tíme za GMH účinkovali: Oľga Brenkusová, Ivana Vavreková, Mária Rejdugová, 

Nikola Kormaňáková, Dan Duraj, Michal Holub, Igor Tomáš a Sebastián Ondreják. 

Režisérmi sa stali naši španielski lektori Luisa a Julio.  

Počas týchto dvoch dní všade vládla vľúdna a priateľská atmosféra. Spoznali sme sa so 

študentmi z iných bilingválnych sekcií a vychutnali si ich predstavenia. Ubytovaní sme 

boli v rodinách študentov Gymnázia Parku mládeže v Košiciach. Pred publikom sme 

vystúpili s dielom „Lazarillo de Tormes“, ktorého autor je neznámy. Nácviku diela sme 

venovali päť mesiacov a výhra by nám priniesla postup na súťaž do Bukurešti. No aj 

napriek našej svedomitej a tvrdej príprave sa nám nepodarilo vyhrať. Vyhlasovali sa aj 

ocenenia ako napr. najlepší herec, najlepšia herečka, najlepšie kulisy...  

Bohužiaľ sme si ani jedno z týchto ocenení neukradli. Avšak domov sme neodišli 

naprázdno. Dostali sme diplom za účasť, pochvaly od profesorov a odniesli sme si skvelé 

zážitky a skúsenosti, na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Všetci sme sa zhodli v tom, že  

budúci rok by sme sa s radosťou tohto festivalu znova zúčastnili.  

 
Lazarillo de Tormes: Lázaro je dieťa 

zo skromnej rodiny, ktorému zomrie 

otec, a keďže sa jeho matka nemôže 

o neho starať, vstúpi do služby 

k istému slepcovi. Počas svojho života 

má rôznych pánov (slepca, 

skrachovaného rytiera, lakomého 

kňaza, milosrdného mnícha, atď.). 

Lázaro musí prejsť rôznymi úlohami, 

ktoré dovolia rozprávačovi, aby nás 

satirickou formou previedol po 

rôznych spoločenských vrstvách 

a ironicky nám vysvetlil, čo znamená 

slovo čestnosť.  

 

Michal Holub, Nikola Kormaňáková, 2.D 
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Dňa 18.11.2014 

o 10:00 hod. 

v telocvični GMH v 

Trstenej sa 

uskutočnil futbalový 

zápas medzi žiakmi 

a policajtmi. Išlo 

o priateľský 

futbalový zápas, 

do ktorého nastúpili 

dve družstvá 

policajtov a dve 

družstvá žiakov 

z Gymnázia Martina 

Hattalu  v Trstenej. 

 

ŠTUDENTI VS. POLICAJTI 

 

Po úvodnej reči si študenti vylosovali súperov a začalo sa. Ako rozhodkyňa nastúpila 

študentka školy Petra Lepáčková, ktorá odpískala všetky zápasy.  

Prví hrali študenti proti príslušníkom okresnej polície v Dolnom Kubíne a Námestove. 

Zápas skončil víťazstvom študentov. V druhom zápase sa stretli študenti s príslušníkmi 

okresnej polície  v Trstenej. Zápas skončil nerozhodne, preto sa predlžovalo. Nakoniec aj 

z tohto zápasu vyšli víťazne študenti. Vo finálových zápasoch sa rozhodlo o celkovom 

poradí družstiev.  

Na prvom mieste skončili žiaci GMH 1, na druhom mieste skončili žiaci GMH 2, tretie 

miesto patrilo policajtom z Trstenej a na štvrtom mieste sa umiestnili policajti z  Dolného 

Kubína a Námestova.  

Najlepším strelcom za študentov bol Frederik Kohár, žiak 1.B triedy a za policajný zbor 

Ľuboš Belopotočan.  

Celý turnaj bol ostro sledovaný študentmi z našej školy, veď predsa žiaci nehrajú každý 

deň futbal proti policajtom. Každému študentovi aspoň na pár sekúnd prebehla hlavou 

otázka, či faul na policajta nebude kvalifikovaný ako útok na verejného činiteľa. Po 

skončení turnaja nebolo podané žiadne trestné oznámenie a všetkým sa uľavilo. 

 

 

Igor Tomáš, Sebastián Ondreják, Dan Duraj 2.D 

                                                                                               ŠPORT 
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Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej vyhlasuje 
 

LITERÁRNU SÚŤAŽ V PÍSANÍ VLASTNEJ TVORBY 
 

 

KATEGÓRIE 

I. kategória žiaci primy, sekundy, tercie, kvarty 

II. kategória žiaci kvinty, sexty, septimy, oktávy 

žiaci 1., 2., 3., 4.roč. štvorročného a bilingválneho gymnázia 

žiaci 5. ročníka bilingválneho gymnázia 
 

POÉZIA:   

        téma: Osobnosť, ktorá mi je vzorom  

rozsah/útvar: 2 básne  

PRÓZA:   

   téma: Chcem sa aj ja stať osobnosťou 

rozsah/útvar: 3 strany A4; úvaha/esej 
 

 
 

TERMÍN odovzdania prác: 10. apríl 2015 

MIESTO odovzdania prác: školská knižnica 

FORMA odovzdania prác: práce sa nepodpisujú, 

pripína sa papierik s menom autora a kategóriou 

 

VYHODNOTENIE  súťaže: 30.jún 2015 

 

 

NAJLEPŠIE PRÁCE BUDÚ UVEREJNENÉ V ŠKOLSKOM  

ČASOPISE, V ZBORNÍKU A V REGIONÁLNYCH NOVINÁCH  



  

  

                                                                                             ZÁBAVA 

Querida hija,  

Si lees esta carta, eso significa que 

ya la has recibido, si no, llámame. 

Escribo esta carta despacio, porque 

sé que no sabes leer rápido.  

Hace buen tiempo aquí. La semana 

pasada llovió sólo dos veces. Tres 

días al principio de la semana y 

cuatro días al final de la semana. 

A propósito, del abrigo que 

querías..., el tío Juan dijo que era 

demasiado pesado por los botones 

grandes y por eso los corté. Cóselos, 

los puse en el bolsillo del abrigo.  

Tu hermana se ha casado y va 

a tener un hijo. Todavía no sé si es 

chico o chica pues no sé decirte si 

eres tía o tío. Si es chica, quiere 

llamarla como yo. Es un poco raro, 

que la quiera llamar MAMÁ, pero es 

su decisión... 

Hace poco, tu hermano ha dejado las 

llaves dentro del coche. Tenía que 

correr 10 kilómetros para las llaves 

de recambio para abrir el coche y 

dejarnos salir. 

Si encuentras a tu tía, salúdala. Si 

no, no le digas nada.  

Te quería enviar dinero, pero ya he 

Drahá dcéra, 

Ak čítaš tento list, znamená to, že si 

ho už dostala, ak nie, zavolaj mi. 

Píšem tento list pomaly, pretože viem, 

že nevieš čítať rýchlo. 

Počasie je tu krásne. Minulý týždeň 

pršalo iba dva razy. Tri dni na 

začiatku týždňa a štyri dni na konci 

týždňa. Mimochodom, ten kabát, čo si 

chcela... ujo Jano povedal, že je príliš 

ťažký kvôli gombíkom, tak som ti ich 

odstrihla. Naši si ich, dala som ich do 

vrecka na kabáte. 

 

Tvoja sestra sa vydala a čaká dieťa. 

Ešte neviem, či to bude dievča alebo 

chlapec, takže ti neviem povedať, či 

budeš teta alebo ujo. Ak to bude 

dievča, chce ju pomenovať po mne. Je 

to trochu divné, že ju chce volať 

MAMA, ale je to jej rozhodnutie... 

Nedávno si tvoj brat zabuchol kľúče 

v aute. Musel utekať 10 kilometrov po 

náhradné kľúče, aby otvoril auto 

a nechal nás vyjsť z neho. 

 

Ak stretneš tvoju tetu, pozdrav ju. Ak 

nie, nevrav jej nič. 

Chcela som ti poslať peniaze, ale už 

som zalepila obálku. 

KEĎ BLONDÍNKA PÍŠE LIST BLONDÍNKE 

 

Mária Rejdugová, 2.D 21 



  

 

  

     ZÁBAVA 

OSEMSMEROVKA 

 

Bohužiaľ pre neho, študent na všetko odpovedal 

bezchybne. Preto mu dal ešte jednu otázku: 

- Keby ste si mohli vybrať z dvoch vriec, v jednom 

by bolo zlato a v druhom rozum, ktoré by ste si 

vybrali? 

Študent po chvíli hovorí, že by si zobral to so 

zlatom. Profesor víťazoslávne: 

- No vidíte, a ja by som si vybral to s tým 

rozumom. 

Študent neváha: 

- Veď áno, každý si vyberie to, čo mu chýba. 

Profesor už je tak vytočený, že na študentov index 

napíše DEBIL a pošle ho preč. Študent odchádza 

bez toho, aby sa pozrel na hodnotenie a o chvíľu 

sa vráti: 

- Pán profesor, vy ste sa mi tu síce podpísali, ale 

nenapísali ste mi (záver je v tajničke-12 písmen). 

V školskej jedálni si prisadol 

študent k profesorovi a ten 

hovorí: 

- Prasa si nezaslúži, aby sedelo     

s labuťou. 

Študent sa postavil                      

s odpoveďou: 

- Tak ja letím.  

Čím samozrejme pána profesora 

naštval a ten sa rozhodol, že mu 

dá zabrať pri skúškach.  

G 
galejník (trestanec odsúdený 

na nútené práce na galejach), 

gauč, gazda, gén, gombík, 

guľa, guma  

 

M 

mača, mačka, mak, matika, 

maz, mágia, med, mobil, moc, 

mohyla, moneta, mor, muž 

 

H 

had, hádka, hra, hus, hymna 

Martina Murínová, 2.D 
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m e d ž a i a h r a 

a č a m d d u n k k 

t u u e z s d č k d 

i g m a a z a m í á 

k u ž o G M H á b h 

a ľ u z h u n g m y 

á a m a k y m i o m 

m k í n j e l a g n 

r o m o n e t a é a 

m k c l i b o m n u 

 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=trestanec
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HOROSKOP 

 

Býk 
S nikým sa nehádajte, a keď už sa niekto 

nahnevá, sa snažte byť skutočne 

tolerantným. Dotyčný si len potrebuje 
uľaviť, rozhodne si to neberte osobne. 

Doma potom pokojne odpočívajte, 
prípadne si poseďte s priateľmi. Hviezdy sú 

vám naklonené a samé vám pošepnú, ktorá 

cesta je tá správna.  

 

Rak 
Mali by ste sa snažiť o maximálne 

pracovné nasadenie a nezabúdať ani na 

detaily, na tom by mohol stroskotať váš 
úspech. Starajte sa viac aj o svoje zdravie a 

o svoje pocity, nebojte sa robiť všetko v 

prvom rade vo vlastnom záujme. Starajte 
sa o seba lepšie, aby sa váš momentálny 

stav nezhoršil.  

 

Váhy 

V práci sa snažte byť naozaj prospešní, ak 
by ste len tak postávali a zavadzali, cítili by 

ste sa viac než nepríjemne a malo by to 
svoje následky. Večer vyrazte za aktívnym 

odpočinkom, napríklad plávanie alebo 

aeróbne cvičenie. Prestaňte sa tváriť, že ste 
vždy pripravení a po ruke a dajte jasne 

najavo, že aj vy ste len človek. Váš vzťah 

prechádza zložitým obdobím, ale všetko 
bude fajn. 

 

Strelec 
Súkromný život prinesie rozhodujúcu 

chvíľu pre ďalší vývoj všetkých vašich 
vzťahov. Nekonajte unáhlene a zoberte si k 

srdcu všetko, čo vám našepkáva inštinkt. V 
zamestnaní nemáte nijaké výrazné 

problémy, len si nezabudnite splniť všetky 

úlohy, kým pôjdete domov. Skúste sa menej 
zlostiť. 

 

 

Baran 

S partnerom sa výborne dopĺňate a 
dokážete sa podporiť aj v oblasti práce. 

Vážte si harmóniu, ktorú ste si navzájom 
vybudovali, je to cennosť, ktorá sa nie 

každému podarí. Ak vám do toho bude 

chcieť niekto hovoriť, stopnite ho hneď v 
úvode. 

 

Blíženci 
Ľudia vo vašom okolí pociťujú potrebu 

vašej spoločnosti, tak už viac neváhajte a 
urobte si na nich čas. Stále hľadáte 

ideálne vzťahy a tie vlastné si neviete 

pestovať. Zvoľnite nároky a buďte o 
niečo viac sebakritickí. Aspoňže v 

osobnom živote máte všetko ako tak na 
poriadku a čerpáte energiu z pohody. 

Pre prácu nikdy nezanedbajte na lásku. 

 

Panna 
Zlatá stredná cesta je skutočným 

pokladom pri riešení problémov, ako v 
práci tak i doma. Umenie kompromisu 

vám práve dnes prinesie úspech a vy si 
večer môžete dovoliť oslavovať. 

Samozrejme, aj s polovičkou, ktorá stála 

po celý čas pri vás. Nenechajte sa 
manipulovať ani v mene lásky.  

 

Škorpión 
Mohli by ste dosiahnuť naozaj všetko, čo 

ste si aj naplánovali, len musíte 
zapracovať na sebadôvere. Máte 

schopnosti aj skúsenosti, vďaka ktorým 

by ste sa naozaj ľahko mohli preniesť cez 
každý problém. Tak čoho sa stále tak 

bojíte? Pamätajte na to, že ste zadaní a 
nič neriskujte. 
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     ZÁBAVA 

Ryby 
Vaša kariéra nabrala rýchle obrátky a 

konečne máte šancu predviesť, ako veľmi by 

si vás mali ceniť. Prekonajte strach z toho, 
že ste stredobodom pozornosti a užite si 

tieto chvíle. Dodajú vám kus sebavedomia. 
Buďte vďační aj za málo, časom bude 

lepšie. Nerobte drámy z ničoho, škodí to 

vášmu vzťahu. 

Kozorožec 
Posledné dni ste mali problémy v práci a 
nenachádzali ste na ne riešenie, ale 

konečne sa na vás už usmeje šťastena a 

všetko vám pôjde od ruky. Využite tento 
čas vo svoj prospech a zažiarte konečne 

aj pred nadriadenými. Zaslúžite si to! 
Nenarodili ste sa preto, aby ste si 

ubližovali. Myslite. 

Silvia Šimáková, Natália Kadlecová, 2.D 

CITÁTY 

 
Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca a pripomenie ti ju vtedy, keď ju 

zabudneš. 

 

Jedného dňa sa zobudíš a už ti neostane žiadny čas na to, aby si robil veci, ktoré 

si vždy chcel robiť... Rob ich teraz... 

 

Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov. 

Pravda je to, čo chceš vedieť, ale nechceš tomu veriť. 

 

Kto sa bojí, že bude trpieť, už trpí,  pretože sa bojí. 

Silvia Šimáková, Natália Kadlecová, 2.D 
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„ČO ZÁCHOD DAL...“ 
 

„Pobyt“ na WC je pre každého nevyhnutnosťou a nášmu oku neušlo, že popísané dvere 

toaliet v sebe niekedy skrývajú hlboké myšlienky.  

 

„Prečo je život sviňa?“ –dopísaná odpoveď: „Keby nebol, nudil by ťa.“  

„Každý je povinný byť k ľuďom dobrý.“ – dopísaná odpoveď:  

„To neznamená byť povinnosť, má to vychádzať z tvojho srdca.“  

„Každá búrka sa raz skončí a na konci vyjde slnko.“                       „Úsmevom posiaty deň.“ 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             ZÁBAVA 

Na hodine angličtiny: 

Pani profesorka Šuhajová: „What do 

you usually do before school ?“ 

Jarko H.: „Bus.“ 

 

Pán profesor Tokár: „To si zo mňa 

robíte srandu, alebo to fakt neviete?!“  

Na hodine biológie pri písomke:  

Pán profesor Birás: „Stihla si jej dať 

ten ťahák ?!“ 

Michaela: „Ešte nie“ 

 
Cez prestávku:  

Nikola: ,,V Bulharsku sú levy.“ 

Janka: ,,Nie sú, ja som tam bola a nie 

sú.“ ... O minútu: ,, Jáááj peniaze!“ 

 

Hodina angličtiny: 

Pani profesorka Polgárová: „Mali sme 

nejakú úlohu?“ 

(Monika jej  ukáže  zošit) 

Zdenka: ,,Pani profesorka, neverte jej! 

Ona sa doma nudila, tak si to 

napísala.“  

 

Hodina španielskej gramatiky: 

Pán profesor Tokár: ,,Maťa, mnohé 

gramatické pravidlá sú len márnou 

snahou nájsť cestu v džungli.“ 

 
Požiarne cvičenie: Jasné inštrukcie od 

triednej profesorky: ,,Fajčiari 

poslední!“ 

 
Opäť pán profesor Tokár: ,,Nejdem 

vás učiť takéto zvrhlosti.“ 

 

VÝROKY ŠTUDENTOV A PROFESOROV 

 Opäť požiarne cvičenie: 

Pán profesor Capko: ,,Choďte už, ale 

povykladajte ešte stoličky.“ 

Igor: „A tabuľu zotrieť netreba?“ 

 
Na hodine biológie (učivo o čajkách)  

s pani profesorkou Čajkovou:  

„Pani profesorka, ja keby som sa volala 

Mária Čajková, tak si dám zmeniť meno na 

Čajka Majková.“ 

 

 

 

 

Opäť hodina španielčiny: 

Pán profesor Tokár: ,,Mária, prelož nám 

vetu: Vyfajčil dve cigarety.“ 

Mária: „Me ha fumado.“ (Vyfajčil mi.) 

 
Na nemčine:  

Pani profesorka: ,,Wie alt bist du?“ (Koľko 

máš rokov?) 

Tomáš: ,,Ja. Ich learne Deutsch.“ (Áno, 

učím sa nemčinu.) 

 

Na biológii: 

Pani profesorka: ,,Pavúk vodný má také 

chlpaté bruško...“ 

Žiačka: „Ako Jarko.“ 

 

,,Hast du eine Geschvister?“ (Máš 

nejakých súrodencov?) 

Tomáš: ,,Ja ich habe Katze.“ (Áno, mám 

mačku.) 

 Jana Bugajová, Mária Bugajová,  

Monika Kudlová, 2.D 
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     ZÁBAVA 

VTIPY 

 Blondínka a bruneta sedia v bare a pozerajú správy o šiestej. Ukazovali reportáž o 

samovrahovi, ktorý stál na moste a vyhrážal sa, že skočí dole. Blondínka hovorí:  

- Stav sa, že neskočí.  

- Dobre, o kilo. Ja si myslím, že skočí.  

No a chlapík skočil. Blondínka vysolí kilo a bruneta hovorí:  

- Nie, to nejde, ja si to nezoberiem. Si predsa moja kamarátka.  

- Ber, stávka je stávka.  

- Pozri, – vraví bruneta – musím sa ti priznať, že som to už videla v správach o piatej, 

takže si tie peniaze nemôžem vziať.  

Blondínka nato:  

- Ja som to tiež videla o piatej, ale nikdy by mi nenapadlo, že skočí znova. 
 

 
 

 

 
 

 

Nahnevaný učiteľ vyletí z triedy a 

mrmle si popod nos:  

Ako malý chlapec som pásol dobytok 

a dnes, na staré kolená, ho musím 

učiť!  

Príde zlodej v noci do domu a počuje 

papagája, ako mu vraví:  

- Ferri ťa vidí, Ferri ťa vidí.  

Zlodej vezme deku zakryje klietku  

a papagáj znova škrieka:  

- Ferri nie je papagáj, Ferri je pitbull. 

Sťažuje sa dedko v domove 

dôchodcov na svoju manželku:  

- „Nevadí mi, že fajčí moje cigarety, 

pije moju slivovicu a zoberie mi 

dôchodok, ale keď si sadne k obedu 

a smeje sa na mňa mojimi vlastnými 

zubami, tak to už je priveľa!“ 

 

Stretol sa Maďar, Angličan a 

Slovák… A nerozumeli si ani slovo! 

 

- Babička, prečo sa Zem krúti?  

- Ej, ty nezbedník, zase si si upil z  

dedkovho koňaku?! 
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Jana Bugajová, Mária Bugajová,  

Monika Kudlová, 2.D 



  

 

  

HLAVOLAMY 

 

Monika Zelinová, Natália Tordová, 2.D 

Nachádzaš sa v miestnosti s 3 vypínačmi. Vo 

vedľajšej miestnosti sú 3 žiarovky v stolných 

lampách, každý vypínač patrí k nejakej žiarovke. 

Z jednej miestnosti do druhej nevidno. Ako 

zistíš, ktorý vypínač patrí ku ktorej žiarovke, ak 

do miestnosti so žiarovkami smieš vstúpiť iba 

raz? 

 

RIEŠENIE: 

Stačí stlačiť jeden vypínač a nechať ho zapnutý pár minút. 

Potom ho zase vypneme, zapneme druhý vypínač a 

vojdeme do miestnosti. Žiarovka, ktorá svieti, patrí 

samozrejme k zapnutému vypínaču. Žiarovka, ktorá je 

teplá, patrí k vypínaču, ktorý sme ako prvý na pár minút 

zapli (aby sa žiarovka zohriala). 

Pozerám sa na niekoho fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám 

žiadnych súrodencov a otec toho muža na fotografii je syn môjho otca. 

RIEŠENIE: 

Na fotografii je môj syn. 

Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová loptička. Rúra 

bola len o niečo širšia ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť nemohol.  

Čo by ste mu poradili, aby dostal túto loptičku von (bez jej poškodenia)? 

RIEŠENIE: 

Do rúry treba naliať tekutinu. Na jej hladine bude loptička plávať. 

V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom z nich, na hruške, rastú hrušky (dosť logické 

 ). Zafúkal silnejší vietor a spôsobil, že na strome už nie sú hrušky, avšak hrušky nie sú 

ani pod stromom (pre premúdrených, ani nikde vedľa stromu). 

Viete to vysvetliť? 

RIEŠENIE: 

Na strome boli dve hrušky. Keď zafúkal vietor, zhodil jednu hrušku na zem. Teda na strome ostala len jedna 

hruška (nie hrušky) a na zemi bola tiež len jedna hruška (nie hrušky). 

Martina Murínová, 2.D 

                                                                                             ZÁBAVA 
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DEKORÁCIE NA VEĽKÚ NOC 

 
Onedlho je tu Veľká noc, a preto sme si pre vás pripravili niekoľko tipov na 

skrášlenie vášho okolia. 

Najjednoduchší spôsob, ako ozdobiť 

obyčajné vajíčko! Stačí  ho len vyprázdniť 

a to bez toho, aby ste obsah vajíčka museli 

vyfúkavať ústami.  Do škrupinky vajíčka 

položíme vatu alebo hlinu. Na vatu položíme 

zopár semiačok žeruchy a polejeme vodou. 

Z papiera vytvoríme podstavec pod vajíčko. 

Už len čakať, kým vyrastú. Nezabúdame 

polievať! 

Potrebujeme:  

polystyrénové vajíčko, 

stužky 2,5 cm hrubé v 

niekoľkých farbách, 1cm 

hrubá stužka, špendlíky, 
nožnice 

  

 

Stužku preložte do trojuholníka a časť, ktorá 

prevyšuje, odstrihnite. Vytvorí sa tak obdĺžnik, podľa 

ktorého si postriháte rovnaké kúsky zo stužiek. Na 

jeden farebný rad potrebujete 2×8 kúskov. Stužky 

potom budete skladať na malé trojuholníky a 

prichytávať ich špendlíkmi. Trojuholník pripnite na 

vajíčko vo vrchole, ale tak, aby sa trojuholník dal 

roztvoriť. Trojuholník potom znovu zavrite a v 

prepone ho potom napevno pripnete dvoma 

špendlíkmi Začínať musíte vždy od stredu vajíčka a 

na vzor postupne pridávať vždy ďalšie 

trojuholníčky.  

Aby ste vzor napr. hviezdičku mali vždy presne v 

strede vajíčka, musíte si ho rozmerať. Najskôr na 2 

polovice, potom v každej polovici nájdite stred aj 

z vrchu, aj po strede vajíčka. Kde sa vám priamky 

pretnú, začnete so vzorom. 
Keď ste pokryli celé vajíčko, miesto, kde sa vám 

stretajú trojuholníky s preponami, oviňte tenšou 

stužkou a prišpendlite. Na vrchol vajíčka môžete 

pripevniť stužku, na ktorej uviažete niekoľko 
mašličiek. 
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